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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

 

 

                      Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, ze w dniu 

24.05.2016r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Rozbudowa łącznika ulic Spacerowa- Żeromskiego  z odwodnieniem w m. 

Opoczno:  droga wewnętrzna  dł.194,66 m + droga manewrowa  dł. 28,72m”.  Do upływu 

terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego złożonych zostało  7 ofert. Zamawiający przed 

otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. 735.000,00 zł brutto. 

                    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył 

Wykonawca oferty nr 6 tj. Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. 

Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu określone w SIWZ i uzyskała największą ilość punktów w ramach 

zastosowanych kryteriów oceny ofert tj.: cena: 97 pkt i w kryterium okres rękojmi: 3 pkt, łącznie 

100 pkt. Ceny oferty najkorzystniejszej: 429.410,92 zł brutto; okres rękojmi: 10 lat. 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa  w sprawie zamówienia publicznego 

w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania  informacji o 

wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

              

 Pozostałe oferty: 
   Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

Punktacja 

Kryterium: 

cena 

(cena ofertowa 

brutto) 

Punktacja 

Kryterium: 

Okres 

rękojmi 

 

Punktacja 

łączna: 

 

Uwagi 

 

1 
CONSIL Mateusz 

Chmielewski, Nowy Glinnik 

5, 97-217  Lubochnia   

 

---------- 

 

------- 
 

------ 

Oferta 

odrzucona 

Wykonawca 

wykluczony  

2 Zakład Usług Remontowo- 

Budowlanych  

ALBUD,,Paweł 

Bednarczyk, Oblęgorek, 

ul. H. Sienkiewicza 40, 

 26-067 Strawczyn 

 

74,43 pkt 
(559.612,09 zł) 

 

0,5 pkt 
( 5 lat) 

 

74,93 pkt 

  V 

 miejsce w 

rankingu 

ofert. 

3 DROMED Sp. z o.o. 

Rospędek, Więckowski 

ul. Leśna 11, 26-300 

Opoczno 

 

 

78,96 pkt 
(527.500,52 zł) 

 

3,0 pkt 
( 10 lat ) 

 

81,96 pkt 

IV miejsce w 

rankingu 

ofert. 



4 Przedsiębiorstwo 

Usługowo- Handlowe 

BRUK BUD Grzegorz 

Rychlicki, ul. Jana Matejki 

6, 26-640 Skaryszew 

 

83,34 pkt 
(499.783,70 zł) 

 

1,0 pkt 
(  6 lat ) 

 

84,34 pkt 

  II 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 

5 Giermakowska Roboty 

Drogowe i Brukarskie, 

Budowa Kortów 

Tenisowych Łęgonice Małe 

22, 26-425 Odrzywół   

 

82,16 pkt 
(506.966,22 zł) 

 

0,5 pkt 
( 5 lat ) 

 

82,66 pkt 

III 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 

7 Firma Gwadera Handel i 

Usługi Budowlane, ul. 

Parkowa 30, 26-300 

Opoczno   

 

------------ 

 

-------- 

 

------- 

Oferta 

odrzucona 

               

                      

                          Zamawiający odrzucił  na podstawie  z art. 89 ust.1 pkt.4 w zw. z art. 90 ust.3 

ustawy Pzp  ofertę nr 1 Wykonawcy CONSIL Mateusz Chmielewski, Nowy Glinnik 5, 97-

21 Lubochnia,  ponieważ  w terminie  wyznaczonym przez zamawiającego wykonawca nie 

złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Ponadto  na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 

ustawy Pzp wykluczył Wykonawcę, ponieważ nie wykazał spełniania  warunków udziału w 

postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

                        Zamawiający  informuje  również, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy 

Pzp odrzucił  z niniejszego postępowania ofertę nr 7 Firmy Gwadera Handel i Usługi 

Budowlane, ul. Parkowa 30, 26-300 Opoczno, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 

               

           
Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a     


